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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 
 

2016. február 25-i 
26. számú HATÁROZAT 

A Maros megyei gimnáziumi speciális oktatás iskolai hálózatának a 2016-2017-es 
tanévben való jóváhagyásának tekintetében 

 

Maros Megyei Tanács, 
Figyelembe véve a 2015.11.24.-i 20750. számú Indokolást a Maros megyei 
gimnáziumi speciális oktatás iskolai hálózatának a 2016-2017-es tanévben való 
jóváhagyását tekintve, valamint a szakbizottságok véleményeit, 
Az utólag módosított és kibővített 2011.01.05.-i 1. számú Nemzeti oktatási 
torvény 61. cikkelyének (2) bekezdésének előírásainak értelmében,  
Látva a Maros Megyei Tanfelügyelőség 2015.11.10-i 989. számú átiratát, valamint 
az Inkluzíve Oktatási Iskolai Központok 2015.11.16.-i 1352. számú, 2015.11.16.-i 
2340. számú és 2015.11.17.-i 2259. számú átiratait, 
A 2015.10.27.-i 5556. számú Tanügyi és Tudományos Kutatási Minisztériumi 
Rendelet az Állami egyetem előtti oktatás beiskolázási létszámok megalapozása, 
a magán és egyházi oktatási intézményekbe való beiskolázása az óvódásoknak és 
iskolásoknak, valamint a hozzájárulás kiadása a 2016-2017. tanévi egyetem előtti 
oktatási egységek hálózatának megszervezésének metodológiájának 
jóváhagyására betartásával, 

Az újraközölt, utólag megváltoztatott és kibővített 2001. évi 215-ös helyi 
közigazgatási Törvény 91. cikkelyének, (1) bekezdésének alapján, 

 

határozza: 

 

1. cikkely jóvá hagyja a Maros megyei gimnáziumi speciális oktatás iskolai 
hálózatát a 2016-2017-es tanévben, a melléklet szerint, amely szerves része a 
jelen határozatnak. 

2. cikkely Jelen határozat leközlésre kerül: a Maros Megyei Tanfelügyelőségnek, 
a mellékletben szerepelő speciális oktatási egységeknek és a Maros Megyei 
Tanács szak apparátusának Humán Erőforrás Szolgálatának. 

 
 
ELNÖK               Ellenjegyzi 
Ciprian Dobre                                                                               JEGYZŐ  
                                                     Paul Cosma     
 
 



Fordítás román nyelvről magyarra! 

Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              

1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁN ERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 
 
 20755/24.11.2015 sz. 
II 22 akta 
 
 

INDOKOLÁS 

A Maros megyei gimnáziumi speciális oktatás iskolai hálózatának a 2016-2017-es 
tanévben való jóváhagyásának tekintetében 

 

Az utólag módosított és kibővített 2011. évi 1. számú Nemzeti tanügyi törvény 
61. cikkelyének (2) bekezdése értelmében, az állami és magán egyetem előtti 
tanügyi egységek iskolai hálózatát a helyi közigazgatás hatóságai szervezik meg, 
miután megszerezték a tanfelügyelőség  hozzájárulását. 

Maros megyében a megye költségvetéséből három oktatási egység van 
finanszírozva, amint következnek: 

- Marosvásárhelyi 1-es Sz. Inkluzíve Oktatási Iskola Központ; 

- Marosvásárhelyi 2-es Sz. Inkluzíve Oktatási Iskola Központ; 

- Szászrégeni 3-as Sz. Inkluzíve Oktatási Iskola Központ. 

A 2015.10.27.-i 5556. számú Tanügyi és Tudományos Kutatási Minisztériumi 
Rendelet az Állami egyetem előtti oktatás beiskolázási létszámok megalapozása, 
a magán és egyházi oktatási intézményekbe való beiskolázása az óvódásoknak és 
iskolásoknak, valamint a hozzájárulás kiadása a 2016-2017. tanévi egyetem előtti 
oktatási egységek hálózatának megszervezésének metodológiájának 
jóváhagyására 22. cikkelyének előírásai szerint, a tanfelügyelőségeknek 
kötelességük kérvényezni a helyi közigazgatási hatóságoktól, 2015. november 25-
ig a 2016-2017. tanévre a területi hatóságuk alá tartó egyetem előtti oktatási 
iskolai egységek újraszervezési tervezetét, az iskolázási terv megalapozásának az 
érdekében. 

Így, a 2015.11.10.-i 989. számú kérésével a Maros Megyei Tanfelügyelőség 
kérelmezi a megyei szinten működési engedélyezett iskola hálózat tervezetét. 

A fent említett jogszabály 20. cikkelyének (3) bekezdésének előírásai szerint, „A 
helyi/megyei közigazgatási hatóságok évente értesítik, írásban, a 
tanfelügyelőségeket/Tanügyi és tudományos kutatási Minisztériumot, a 
megtartásáról, valamint megváltoztatásáról a hatóságuk alatt lévő iskolai 
hálózatnak.” 

Figyelembe véve a fentebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a Maros megyei 
speciális gimnáziumi oktatás iskolai hálózatának a 2016-2017-es tanévben való 
jóváhagyására vonatkozó határozat tervezetet. 

 

ELNÖK 

Ciprian Dobre 
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Ellenőrizte: Popa Elena szolgálat vezető 

Készítette: Radu Teodora tanácsos 

2 példány 



J.Sz. – jogi személyiség 

EE  - egyetem előtti 
EL – elemi 

ÁLT - általános  

LIC - líceumi 
SP. - speciális 

MSzI - művészetek és szakmai iskola 

MAROS MEGYEI TANÁCS                                                   
Melléklet  
 
 

MAROS MEGYE SPECIÁLIS ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSÁNAK ISKOLAI HÁLÓZATA A 2016-2017-ES TANÉVRE 
 
 

 

Sor 
szám 

Helység Város/Falu 
A jogi személyiséggel rendelkező tanügyi egység megnevezése 

Cím, telefon szám/fax/e-mail, 
 oktatási szintek 

1. Marosvásárhely Város 
MAROSVÁSÁRHELYI 1-ES SZ. INKLUZÍV OKTATÁSI ISKOLAI KÖZPONT, 

str. 1 Dec. 1918, nr.32, tel. 0265.265.316,  
EE/EL/ÁLT SP. 

2. Marosvásárhely Város 
MAROSVÁSÁRHELYI 2-ES SZ. INKLUZÍV OKTATÁSI ISKOLAI KÖZPONT, 

str. Mărăşti, nr. 8, tel 0265.215.758,  
 EE/EL/ÁLT SP. 

3. Szászrégen Város 

SZÁSZRÉGENI 3-AS SZ. MSZI INKLUZÍV OKTATÁSI ISKOLAI KÖZPONT, 
str. Castelului nr. 12, tel. 0265.514.318,  

EE/EL/ÁLT SP. 
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